Geachte apotheker,
In december organiseren wij de laatste GAV DIGITAAL nascholing van 2022 voor openbaar
apothekers en ziekenhuisapothekers. Waar wij in 2021 het thema “leefstijl” als rode draad lieten
terugkomen in het digitale scholingsaanbod is in 2022 gekozen voor het thema “farmacotherapie in
de apotheek”. Vlak voor de “winterstop” wordt in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk NoordNederland (ABR ZNN) in de GAV digitale nascholing aandacht besteed aan:

Antibioticaresistentie
Maandag 12 december 2022 van 19.30 tot 21.00 uur
Sprekers
Wim Niessen en Ananja Middel
De heer W. (Wim) Niessen, arts infectieziektebestrijding. Wim Niessen is werkzaam bij de GGD
Drenthe in Assen en als adviseur verbonden aan het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland (Netwerk
Antibacteriële Resistentie Noord-Nederland). Mevrouw A. (Ananja) Middel, , internist-infectioloog
en allergoloog en vice-voorzitter antimicrobieel stewardship team UMCG, zal aanvullend een
toelichting geven.
Inhoud nascholing
• Antibioticaresistentie: stand van zaken
• Onderzoeksresultaten Farmaco Therapeutische Overleggen in huisartsengroepen in OostGroningen over antibioticaprescriptie, inclusief de lange termijn effecten
• Voorschrijfgedrag en indicaties
• Eerste en tweede keuze middelen
• Antibiotica allergie en ontlabelen
• Wat zijn de effecten op farmaceutische zorg
Omschrijving:
In Groningen, met name Oost-Groningen, wordt veel antibiotica voorgeschreven door huisartsen en
niet altijd volgens de richtlijnen waarvoor het geïndiceerd is. Om het gebruik van antibiotica te
verbeteren is Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord Nederland een pilot gestart in 2019. De pilot
is met huisartsen en apothekers uitgevoerd en heeft een effect gehad op het gebruik van antibiotica.
In deze nascholing worden de resultaten van de pilot besproken en komen de effecten aan bod
evenals de indicaties en het daarbij voorschrijven van eerste en tweede keuze middelen. Aanvullend
wordt allergie en ontlabelen belicht.
Extra:
Na afloop wordt de presentatie van de nascholing gedeeld met de deelnemers. De presentatie kan
dienen als basis voor een FTO over het onderwerp “antibioticaresistentie”.
Programma
19.10 – 19.30 uur Digitale inloop
19.30 – 20.45 uur Presentatie Wim Niessen en Ananja Middel
20.45 – 21.00 uur Discussie en vragen
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Praktische informatie GAV digitale nascholing Antibioticaresistentie
Datum:

Maandag 12 december 2022

Tijd:

19.10 uur: Ontvangst in de digitale omgeving
19.30 uur: Aanvang presentatie
21.00 uur: Einde

Locatie:

Online via Microsoft Teams

Accreditatie:

Aangevraagd voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers (1,5 punt).
Competenties:
Farmaceutisch handelen
Communicatie
Kennis en wetenschap

Kosten:

Leden GAV: € 80,00 exclusief 21% BTW
Niet-leden: € 90,00 exclusief 21% BTW

Aanmelden:

Uiterlijk woensdag 7 december 2022

40%
20%
40%

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2022-12.

